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RESUMO

O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo. Propriedades como leveza, resistência e transparência 
fornecem ao PET características desejadas para satisfazer o setor industrial. O PET grau garrafa pós-consumo, PETpc, é o termoplástico mais 
reciclado no Brasil, colocando o nosso país em uma posição de destaque no cenário mundial. Dentro dessa vertente, a reciclagem terciária ou 
química é uma alternativa para o fortalecimento do cenário mundial de reciclagem, uma vez que a resina de PET virgem e outros produtos 
petroquímicos podem ser obtidos a partir de uma matéria-prima “verde”, ou seja, monômeros e/ou oligômeros recuperados e purificados via 
reação de despolimerização química. Nas últimas décadas, o uso de tensoativos teve um aumento significante. Acredita-se que a utilização de 
moléculas tensoativas em reações interfaciais e superficiais representa uma boa alternativa para a despolimerização química do PETpc, podendo 
aumentar o rendimento da reação, otimizar o tempo e a temperatura reacional. O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma nova 
metodologia de reciclagem química do PETpc em meio alcalino usando o tensoativo catiônico, Brometo de Hexadeciltrimetrilamônio (CTAB), para 
recuperação do ácido tereftálico (PTA) de forma rápida e eficiente, reduzindo assim, o custo reacional. A fim de que o objetivo deste projeto seja 
alcançado, foi realizado a aplicação de planejamento de experimentos a reciclagem escolhida com obtenção de modelo e otimização do processo. 
Nesse processo, três fatores foram variados: volume da solução de NaOH 10,0 mol/L (5,0 mL ou 50,0 mL), volume de CTAB 1,0 x 10-2 mo/L (0,0 
mL ou 45,0 mL) e o tempo de reação (2 h ou 3 h). A variável de resposta analisada foi: o rendimento da reação de despolimerização. As reações 
foram realizadas a uma temperatura de 70°C. Quando a temperatura desejada estava seguramente estabilizada adicionou-se rapidamente 2,0 g 
de PET, dando início à reação. Com o fim da reação, a mistura heterogênea contendo etilenoglicol, tereftalato dissódico e resíduos poliméricos 
não hidrolisados, foi acidificada com excesso de solução de ácido sulfúrico 10% v/v até pH 1,0. A solução, então, foi resfriada para a formação dos 
cristais de PTA, e em seguida submetida à filtração a vácuo com lavagem em água. O PTA (insolúvel em água) foi pesado após secagem. O 
rendimento de cada ensaio foi calculado através de análise gravimétrica da reação. O PTA assim obtido foi caracterizado e analisado por FTIR, 
TGA e DSC. Estudos preliminares do processo de despolimerização química do PETpc permitiram comprovar a viabilidade e eficácia da reciclagem 
química do PETpc, obtendo um ácido tereftálico (PTA) semelhante ao comercial, sendo um promissor substituto do PTA de origem petroquímica. 
Um rendimento de 72,40% foi alcançado utilizando solução de NaOH 10 molL-1 em apenas 3 horas de reação. Verificou-se que dentro das 
condições de reação estudadas apenas a variável independente concentração da solução de NaOH influencia significativamente no processo. 
Observa-se então que a concentração de NaOH exerce influência no processo de despolimerização do PETpc e que a variável tempo de reação e a 
interação entre as variáveis independentes não são estatisticamente significante. Isso significa que as influências que as variáveis exercem no 
processo podem ser seguramente avaliadas de forma independente. Pela análise da influência da concentração da solução de NaOH e do tempo 
reacional, observou-se que o rendimento da reação depende diretamente desses parâmetros. Através das análises realizadas confirmou a 
estrutura e pureza do PTA obtido, e permitiu concluir que o processo de secagem foi satisfatório, pois não foi encontrada água residual na 
amostra. A partir da avaliação dos resultados obtidos foi possível desenvolver uma nova metodologia analítica para a reciclagem química do PET 
pós-consumo, onde um maior rendimento é obtido quando se usa o tensoativo CTAB.
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